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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa reparativ rättvisa och känslors roll utifrån ett med-

lingsperspektiv. Vidare att undersöka om det går att vidga det retributiva rättvisesystem som 

finns idag. Reparativ rättvisa är ett samlingsnamnet som innefattar alternativa tillvägagångs-

sätt som riktar in sig på att reparera den skada som sker vid ett övergrepp. Tillvägagångssätten 

ska också ha en preventiv verkan mot framtida övergrepp. Motsatsen är den retributiva (ve-

dergällande) rättvisan som praktiseras idag, denna bestämmer skuld och förvaltar smärta mel-

lan stat och förövaren i en tävling bestämd av systematiska regler. Reparativ rättvisa, med 

medling i spetsen, står för en strävan att inte bara se världen i svart och vitt, som den retrebu-

tiva rättvisa så lätt gör. Här är ord som helande, försoning, kommunikation, ansvar, förlåtande 

och förståelse en del av tänkandet. Att stärka brottsoffrets roll är viktigt utan att för den del 

glömma gärningspersonen. Man försöker se människorna och inte handlingen, och beaktar 

den känslomässiga aspekten. Känslornas roll är central både för insikt och bearbetning. Upp-

satsen vill åskådliggöra dessa begrepp och förhoppningsvis visa att dessa två rättvisesystem 

kan samarbeta. Metoden som används är av kvalitativ deskriptiv art med inslag av fenomeno-

logi. De juridiska aspekterna av reparativ rättvisa tas upp endast i den omfattning som är nöd-

vändig för en allmän förståelse. Samma gäller de psykologiska och neurologiska aspekterna. 

Således faller djupare aspekter av dessa områden utanför denna uppsats. 
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Reparativ rättvisa 
 

A sense of responsibility towards all others also means that both as individuals and as a soci-

ety of individuals, we have a duty to care for each member of our society. 

This is true irrespective of their physical capacity or of their capacity for mental reflection.  

Just like ourselves, such people have a right to happiness and to avoid suffering. We must 

therefore avoid, at all cost, the urge to shut away those who are grievously afflicted as if they 

were a burden. The same goes for those who are diseased or marginalized. To push them 

away would be to heap suffering on suffering. If we ourselves were in the same condition, we 

would look to others for help. We need, therefore, to ensure that the sick and afflicted person 

never feels helpless, rejected or unprotected. Indeed, the affection we show to such people is, 

in my opinion, the measure of our spiritual health, both at the level of the individual and at 

that of society. 

 

 

-His Holiness the Dalai Lama 
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1. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa reparativ rättvisa och känslors roll utifrån ett med-

lingsperspektiv. Vidare att undersöka om det går att vidga det retributiva rättvisesystem som 

finns idag. Brott berör inte enbart staten utan framförallt de människor som utsätts för dessa. 

Uppsatsen vill undersöka om reparativ och retributiv rättvisa inte bara kan samexistera utan 

även samverka. Den vill även undersöka vilka komponenter som behövs för insikt, förlåtelse 

och försoning. Samlingsnamnet reparativ rättvisa innefattar olika tillvägagångssätt som riktar 

in sig på att reparera den skada som sker vid ett övergrepp. Tillvägagångssättet ska också ha 

en preventiv verkan mot framtida övergrepp. Man vill framför allt stärka offrets roll men även 

se gärningspersonen och stärka dennes familj eftersom också denna drabbas. Den retributiva 

(vedergällande) rättvisan är den som praktiseras idag. Där glöms människorna bort och staten 

hamnar i fokus i ett system som förvaltar skuld, smärta och utdelar bestraffningar efter ett på 

förhand givet regelsystem. I det retributiva systemet glöms som offret lätt bort och det enda 

intressanta med gärningspersonen är att denne skall motta statens straff.  
 

Avgränsning 

 
Uppsatsen tar inte upp juridiska aspekter av reparativ mer än det som är nödvändigt för den 

allmänna förståelsen. Den tar heller inte upp djupgående neurologiska och psykologiska 

aspekter utan bara så mycket som har relevans för reparativ rättvisa. 

 

Metod 

 

I uppsatsen har använts en kvalitativ deskriptiv metod med inslag av Fenomenologi. 

Uppsatsen har en tvärvetenskaplig karaktär och kommer in på en rad ämnesområden, i olika 

omfattning, beroende på dess relevans för att belysa reparativ rättvisa, insikt, förlåtelse och 

försoning. Underlaget för uppsatsen har varit en litteraturstudie och resonemang kring denna 

med personer som har anknytning till specifika ämnen i uppsatsen såväl som personer i min 

närhet. Mycket av det som skrivs och anges dyker upp på ett flertal ställen i litteraturen och 

jag har då i möjligaste mån valt den senaste källan. Därför återfinns många böcker som ej är 

angivna i not i litteraturlistan.  
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2. Reparativ rättvisa. 

 

Det finns tre strävanden som internationellt sett anses vara av grundläggande betydelse för 

utvecklingen av medling som metod i ett gärningsperson - brottsofferperspektiv: 

 

1. Närdemokrati - individens inflytande på sin närmiljö, minskad central styrning och 

återupprättandet av individens position i samhället. 

2. Att finna alternativa metoder för konfliktlösning. 

3. Stärka brottsoffrens positioner i rättsskipningen och tillväxt av brottsofferorganisatio-

ner 

 

Samlingsnamnet för dessa strävanden är ”reparativ rättvisa” (reparative justice eller restorati-

ve justice fr. rättsfilosofin) och inbegriper såväl teori som praktik, där medling ingår som en 

av flera metoder. Här har medlingen trots namnet, både en reparativ och preventiv karaktär. 

Reparativ för offret, som får en chans till läkning /återupprättelse, och för förövaren som 

framförallt får se konsekvenserna av sitt handlande som, (förhoppningsvis) kan bli förebyg-

gande mot framtida brott.1 Detta (förebyggande) är dock enligt Howard Zehr, urfader för re-

parativ rättvisa, inte målet utan en biprodukt av reparativ rättvisa.2 Förövaren skall också kun-

na leva vidare med sig själv och kunna försonas med sin egen historia.3 Reparativ rättvisa 

öppnar kanaler för kommunikation som skapar förutsättning för förlåtelse och försoning men 

håller samtidigt förövaren ansvarig för sina handlingar. Detta i motsats4 till vedergällande 

(retributive) rättvisa som bestämmer skuld och förvaltar smärta mellan stat och förövaren i en 

tävling bestämd av systematiska regler. 5 Nils Christie, en pionjär inom området, talar om 

konfliktstöld för att lyfta fram hur individen fråntagits sin rätt till konflikter, när brott blev 

något som framför allt rörde staten. En annan pionjär inom området är John Braithwaite som 

introducerat begreppet återintegrerande skam (reintegrative shaming). Begreppet ställs mot 

den typ av rättsprocess med straff som utövas i dag (se ovan) och där resultatet blir en stämp-

ling av individen för livet, vilket anses minska möjligheterna till förändring.      

                                                 
1 Brå-rapport 1999:12 s 9. 
2 Zehr, The little book of restorativ justice s 9 f. 
3 Vindelöv, Retfaerd nr. 93, 24. 2001 s 19. 
4 Något som Zehr inte längre hävdar trots tidigare åsikter att så var fallet. Både retributiv och reparativ rättvisa 
vill rättfärdiga att man  genom växelverkan utjämnar oddsen och uppnår balans (rättvisa) eftersom denna blivit 
rubbad av förövaren. Det som skiljer är tillvägagångssätten. Därför är de ej motsatser utan snarare olika sätt att 
lösa samma problem. Se The little book of restorativ justice s 58. 
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Att känna skam för en brottslig handling är viktigt, anser Braithwaite. Brottslingen ska också 

ges möjlighet att återintegreras i samhället genom att ta ansvar för sin handling, be brottsoffret 

om ursäkt och kompensera både offret och samhället för det inträffade. Braithwaites teorier 

har kritiserats för att de bortser från förövarnas sociala situation och för att förövarna riskerar 

att bli förödmjukade i stället för återupprättade.6 Överhuvudtaget, när möten mellan förövare 

och offer diskuteras, bör största möjliga försiktighet iakttas. Det är inte lätt att skärskåda sin 

identitet (se nedan) och ännu svårare att visa den för den andra parten, detta gäller båda in-

blandade. Att visa för mycket på en gång kan vara psykologiskt förödande och att försöka 

tvinga parterna till förlåtelse och försoning är oetiskt.7  

 

Vissa av dessa teorier och andra beskrivs som bakgrund till Brottsförebyggande rådets (Brå) 

studie om förövarens roll i medling. En grundläggande tanke hos flera av dessa teoretiker är 

att traditionell rättsskipning inte hjälper förövaren till insikt i brottets konsekvenser för offret. 

Sådana insikter anses vara betydelsefulla för att förövaren inte ska fortsätta begå brott och för 

offrets bearbetning genom en uppriktig ursäkt av gärningspersonen. Reparativ rättvisa är allt-

så inriktad mot det framtida beteendet – vad förövaren kan göra för att reparera det som har 

hänt och undvika att upprepa sitt brott. Det innebär att man vill att förövaren ska ha en aktiva-

re och mer ansvarstagande roll än i den traditionella rättsskipningsprocessen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
5 Da Silva  S.J, Forgiveness and reconciliation Helmick, Petersen. “red.” s 304 f. Se även Staub och Pearlman, 
Forgiveness and reconciliation Helmick, Petersen ”red.” s. 210 för liknande resonemang. 
6 Brå-rapport 1999:12 s 9. 
. 
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3. Hög och låg, en syn på identitet. 

 

”Identity development is a process. In other words, there is not an endpoint one arrives at, but 

instead it is a lifelong process.7 If one is open to learning, identity is in constant evolution.”9 

 

Man pratar här om två olika grupper, högkrafts – (förövaren) och lågkrafts – (offret) grupper. 

En grupp har blivit utsatt för övergrepp av en annan. Här utgår man från att konflikten här-

stammar ur relationsfenomen och att man fått konflikten pga. brister i interaktion.  Man för-

nekar inte att ena sidan förtryckt den andra men menar att båda ändå har ett ansvar för åter-

uppbyggnaden av förtroende igen. När de gör så bygger de upp sin egen identitet och syn på 

motparten, vilket inte är lätt. Detta innebär ett samarbete mellan båda sidor om bl a orsakerna 

och en tänkt lösning på konflikten. (se humanistisk medling och VOM nedan.) 

 

Enligt Donna Hicks, vice direktör vid International Conflict Analysis and Resolution pro-

gram, Harvard University, måste båda grupperna ta ansvar och erkänna sin del i det som hänt. 

Den dominerande gruppen måste inse konsekvenserna av sitt förtryck. Men detta är inte lätt 

då det handlar om att erkänna den del av det mänskliga psyket som är kapabelt att förtrycka 

och förneka andra människor deras värde och rättigheter. För den undergivna gruppen är det 

ännu svårare, den måste släppa sin ”offerroll” som varit deras moraliska räddning och övertag 

under konflikten. De måste släppa sina känslor av hat, ilska och hämnd, som är förståeliga, 

om det skall finnas utsikter för ett återuppbyggande av förtroende.  

 

Desmond Tutu säger att förlåtelse är enda vägen till återupprättelse av ett förhållande där nå-

gon blivit kränkt. Den svaga ska förlåta den starka och den starka ska förlåta sig själv. Förlå-

telse kan mycket väl frigöra förövaren och offret. Problemet är att sådan förlåtelse inte kan 

framtvingas. Man kan lika lite tvinga någon som förnekar sin gärning och dess effekter att se 

dessa, som att lagstifta bort offrets känslor av ilska och att de ska förlåta de som har begått 

gärningen. Ändrad syn på sin och andras identitet måste ske frivilligt. Även om alla är eniga 

om att förlåtelse är en viktig del i att återbygga identitet och skapa försoning är vi fast i ett 

moraliskt dilemma. Insikten finns för förändring, men man vet att det är något som en tredje 

part inte kan kräva.  

                                                 
7 Hicks, Forgiveness and reconciliation. Helmick, Petersen. ”red.” s 145, 147 
 
9 Hicks, a.a s 131. 
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Vare sig det rör sej om att förlåta någon annan eller sig själv så är det ett personligt val. Det 

bästa man kan göra är att skapa omständigheter som ger förutsättning för förlåtelse. Här 

kommer vikten av känslor in. Det räcker inte att endast göra en kognitiv rekonstruktion av 

händelsen, man måste också ta hand om det känslomässiga traumat efter det inträffade. För-

visso är en rekonstruktion nödvändig men ses mer som en slutpunkt i processen. Genom de 

känslomässiga aspekterna kommer man ner på ett djupare plan där man talar om behovet av 

helande och återhämtning. Detta behövs för att få en verklig ömsesidig och tolerabel version 

av det inträffade. Man kan inte ge upp en del av sin identitet (sin syn på händelsen) utan att ta 

hänsyn till omständigheterna som gav upphov till den delen från början.   
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4. Medlarens roll. 

 

I situationer som nämnts ovan blir medlarens roll inte enbart att skapa förutsättningar för att 

parterna skall kunna träffas. Som vi sagt tidigare är det oetiskt att försöka tvinga parterna till 

förlåtelse och försoning. Det kan även vara  psykologiskt förödande och man uppnår knappast 

önskat resultat.  Medlaren skall hjälpa parterna, utan att döma, men kan här inte vara helt 

opartisk.  Medlaren skall de facto vara förberedd att erkänna lidande och förlust av värdighet 

för offret. Han skall även kunna vara medkännande och inte döma när förövaren öppnar upp 

sig för sin mörka sida och berättar om övergreppen för att på så sätt börja ta ansvar för sina 

handlingar inför offret.. Båda grupperna skall känna att de kan öppna sig för medlaren utan att 

vara rädd att bli förödmjukade och förkastade. Medlaren skall ta parti för båda och inte döma 

någon. 

 

Hicks anser att man lägger en alldeles för stor börda på offren vid försoning och förlåtelse. 

Hon tycker att man även måste fokusera på förövaren (högkraftsgruppen) och försöka bryta 

genom dennes förnekandet av det inträffade. Detta på ett sånt sätt som gör att de kan behålla 

sin värdighet men ändå inse vad de gjort och ta ansvar. Man gör dem en björntjänst genom att 

låta dem fortleva i förnekelse av sina gärningar och får knappast offren att släppa sin ilska och 

sitt behov av hämnd. Om förövaren tar detta ansvar så kanske offret släpper dessa känslor och 

får bättre förutsättning att ändra syn på sin och förövarens identitet och deras fortsatta relation 

som i förlängningen kan leda till förlåtelse och försoning.10 Att behålla ilskan kan i slutändan 

bli något som är extremt farligt rent hälsomässigt för offret.11 Att ta ansvar är något som är 

svårt då förövare bygger upp diverse försvarsmekanismer som hjälper dem att behålla sin 

självkänsla för att slippa erkänna vad de gjort för sig själva och andra.12 Genom att båda par-

ter jobbar på att bygga upp sin identitet och se sin del i det hela kan man lämna det förflutna 

och få riktig försoning. Att bara försöka få offret att ”förlåta” och jobba för försoning är en 

snedfördelning av ansvar. Hicks tycker att praktiker idag lägger denna stora börda endast på 

offret och efterlyser en ansvarsfördelning. Man kommer inte vidare om endast offret förlåter. 

För det behövs delat ansvar och ändrad syn på identitet från båda sidor.13 

                                                 
10 Hicks, a.a.s 143 ff.   
 
11 Johnstone,  A restorative justice reader, Johnstone. “red.” s 249. Se även samma bok för vidare resonemang 
ang. förlåtelse.  
12 Zehr, Changing lenses s 49. 
13 Hicks, Forgiveness and reconciliation. Helmick, Petersen. ”red.” s 143 ff. 
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Vibeke Vindelöv, jur. doktor och docent vid Köpenhamns universitet, för ett liknande reso-

nemang kallat topdog – underdog perspektivet. Här anser sig topdogen vara mer värd än un-

derdogen och känner sig berättigad att ha de privilegier det innebär att vara topdog. Förutom 

att vilja ha och kämpa för privilegierna så har underdogarna  även blivit invanda med känslan 

av att vara mindre värda. Här ser båda sidorna bara att man kan vara antingen upp eller nere, 

likvärdighet existerar ej. Vindelöv säger, precis som Hicks, att lösningen ligger i att se sin 

egen del i problematiken, att båda sidor har mindre smickrande drag och att båda sidor har del 

i det som hänt. Vindelöv tillägger att lösningen och utvecklingen består i att bägge parter bör-

jar se varandra som likvärdiga människor.14 

 

En avslutande historia  är den om fången som efter sin fängelsetid blivit kristen. När han blev 

frigiven av frigivningsnämnden varnade den honom med följande ord ”Vi förstår att du blivit 

kristen. Det kanske betyder att du vill träffa offret och ställa saker till rätta och be om förlåtel-

se. Om du så mycket som går i närheten av offret så åker du in igen!” 15 

Som Zehr säger ” Förståeligt men tragiskt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Vindelöv,  Retfaerd  nr. 93, 24. 2001 s 28 ff. 
 
15 Zehr, Changing lenses s 52. 
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5. Insikt - jämvikt mellan känsla och tanke. 

 

I Brå´s studie 1999:12  definieras insikt som att den intellektuella förståelsen är känslomässigt 

förankrad vad gäller de konsekvenser brottet fått för offret. Lennéer - Axelson och Thylefors 

har diskuterat insiktsbegreppet och definierat det så här: 

 

”Alla insikter inbegriper en omstrukturering av såväl kognitiva som känslomässiga ele-

ment. Insikt innebär alltid en förändring av kognitiva strukturer. Känslor kan involveras 

och frigöras i olika hög grad, sätts starka  känslomässiga reaktioner igång upplevs insik-

ten som känslomässig. En insikt kan dock knappast vara enbart intellektuell, i sökandet 

efter insikter finns känslor och de följs av känslor av visshet och klarsyn.”  

 

Denna definition är användbar i diskussionen om insikt i konsekvenser av(brottsliga) gärning-

ar. Här antas insikt bestå både av en kunskapskomponent och en känslokomponent. Det krävs 

således en intellektuell förståelse som är känslomässigt förankrad. Det räcker inte med att 

räkna upp vilka konsekvenser brottet har fått för offret, det måste finnas en förståelse för off-

ret som är kopplad till denna kunskap. För att man ska kunna säga att medlingen har gett för-

övaren denna insikt krävs att den saknades före medlingen. En sådan insikt leder dock inte 

automatiskt till en förändring av beteendet hos förövaren men är en hjälp på vägen16 eller som 

Damasio (se nedan) säger ”mångfalden av emotionella respons svarar för djupgående föränd-

ringar i både kroppens och hjärnans landskap”.17 Lennéer - Axelson och Thylefors formule-

ring är något som även Daniel Goleman, doktor i psykologi, instämmer med i sin bok Käns-

lans Intelligens. Han formulerar det så här ”På enbart rationella grunder kan man inte fatta 

bra beslut; det krävs en intuitiv känsla och den känslomässiga insikt man vunnit genom tidi-

gare erfarenheter”. Han fortsätter ”när det gäller sådana saker är ett förnuft utan känsla 

blint”. De intuitiva signaler, känslan i maggropen, som ska vägleda oss i svåra situationer ut-

löses av det limbiska systemet i hjärnan. Dessa kallar neurologen Antonio R. Damasio för 

”somatiska markörer” och är ett slags automatiskt larm som ofta varnar oss för en negativ 

konsekvens av vårt handlande eller vid positiva situationer när man bör ”ta tillfället i flykten”. 

Detta baseras på tidigare erfarenheter. 

 

                                                 
16 Brå-rapport 1999:12 s 12. 
17 Damasio, Känslan av att leva s 69. 
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Man kanske inte exakt kommer ihåg den gamla situationen men vi får en känsla av den. När 

man får denna känsla kan man tack vare större visshet styra bort från en väntande katastrof 

eller vid motsvarande positiva händelse ”ta tillfället”. Nyckeln till säkrare beslut är att veta 

vad man känner. 18  

 

Den viktigaste länken i samarbetet mellan hjärnan och hjärtat är nervförbindelsen mellan 

amygdala (och närliggande limbiska systemet) och neocortex. Amygdala är förråd för våra 

känslominnen. Dessa förbindelser är förklaringen till att känslor har så avgörande betydelse 

för vår förmåga att tänka rationellt, både vad gäller att tänka klart och fatta ”rätt” beslut. 

Ett exempel är känslornas förmåga att styra tankeverksamheten. Neurofysiologer talar om 

vårt arbetsminne, ett minne som gör att vi kommer ihåg saker medan vi utför en viss uppgift, 

exempelvis detaljerna i ett problem på en tentamen. Detta minne är beläget i prefrontalcortex. 

I och med förbindelserna mellan det limbiska systemet och prefrontalloberna kan starka käns-

losignaler som oro, ilska och liknande skapa neurala störningar som saboterar prefrontallo-

bens förmåga att sköta arbetsminnet. Det är detta som är orsaken då vi säger att vi inte kan 

tänka klart när vi är upprörda eller vid stress.  

 

Det gäller att få förövaren att förstå sina gärningar på både ett känslomässigt och intellektuellt 

plan. Emotionell kortslutning involverar förmodligen två mekanismer: en aktivering av 

amygdala och en hämning av neokortikala processer som vanligtvis ser till att känsloreaktio-

nerna är välavvägda och korrekta eller en mobilisering av de neokortikala områdena i en kris-

situation. Vid dessa situationer översköljs förnuftet av känslor. Prefrontalcortex kontrollerar 

känslorna, väger situationen innan en reaktion utlöses, genom att dämpa aktiveringsimpulsen 

som amygdala och andra limbiska centrum sänder ut.19  

 

I en undersökning utförd av Damasio studerades patienter med skador på nervbanorna mellan 

prefrontalloberna och amygdala. Deras förmåga att fatta beslut var kraftigt försämrad men 

ändå uppvisade de inga tecken på försämrad intellektuella - eller kognitiva förmågor. De fat-

tar katastrofala beslut och kan älta den enklaste sak till döddagar trots att intellektet  är intakt. 

Enligt Damasio beror detta på att de förlorat sin emotionella inlärningsförmåga. De kan inte 

lära in ”the gut feeling” - känslan i maggropen. Nervbanorna mellan prefrontalloberna och 

amygdala gör att vi får  tillgång till våra positiva och negativa minnen.  

                                                 
18 Damasio, Descartes misstag s 200 ff. 
19 Goleman, Känslans intelligens s 45. 
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När neocortex inte får tillgång till de emotionella minnena i amygdala så utlöser inte våra tan-

kar längre några känsloreaktioner. Dessa patienter har helt enkelt glömt all sådan emotionell 

lärdom. Av detta drar Damasio, även han, slutsatsen att känslor är nödvändiga för rationella 

beslut.20 När känslorna visat oss åt vilket håll vi ska gå kommer logiken sedan till sin rätt. 

Men dörren svänger som sagt åt båda hållen, de intellektuella funktionerna spelar en lika vik-

tig roll för våra känslor, utom i de situationer då känslorna är för starka och tar över helt.21  

Personer som får amygdala helt avskuren från resten av hjärnan får en total oförmåga att  

kunna bedöma den känslomässiga innebörden av olika händelser.22 Detta kallas Affektiv 

blindhet.23  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Damasio, Känslan av att leva s 57ff., Goleman,  Känslans intelligens s 46 ff. 
21 Goleman,  Känslans intelligens s 48. 
22 Ett tillstånd som kan var värt att nämna är alexitymi. Hos personer med alexitymi har man noterat svårigheter 
att beskriva och skilja på känslor. De är känslomässigt flacka. Det är inte så att dessa personer inte känner över-
huvudtaget utan de vet inte och kan inte uttrycka i ord vad de känner. De saknar helt självinsikt, grunden för 
emotionell intelligens, och empati. Detta tros bero på att kontakten mellan det limbiska systemet och talcentrum 
i hjärnan ej fungerar. Termen myntades 1972 av Harvard-psykiatern Peter Sifneos.  Detta är symtom som åter-
finns hos psykopater. Man kan även nämna lobotomin från 40-talet där man på kirurgisk väg avlägsnade en del 
av prerontalloberna eller skar av förbindelserna mellan prefrontalcortex och de lägre hjärncentra. Detta för att 
”lindra” patientens svåra emotionella problem eller ”bota” mentalsjukdomar. Besvären lindrades förvisso men på 
bekostnad av patienternas känsloliv, detta försvann helt. De centrala nervbanorna var förstörda. Golman 45, 145. 
 
23 Goleman,  Känslans intelligens s 33. 
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6. Förlåtande och försoning. 

 
If  everyone took an eye for an eye, the whole world would be blind. 

-Gandhi 

 

I en artikel i danska Retfaerd beskriver Vindelöv en ny företeelse som tar sikte på försoning 

och förlåtelse i motsats till den traditionella rättsliga behandlingen. Studier av detta har på 

senare år så smått börjat erkännas som akademisk disciplin. Eller som Paul Lederach, profes-

sor inom konfliktförvandling, uttrycker det: 

 

”As a discipline, conflict resolution is still considered in its infancy, soft on the edges, 

and according to the more accepted fields of academic endeavor still struggling to find 

the legs of legitimacy. If we were to follow this metaphor, the study, practice, and the-

ory of reconciliation are barely in the stage of conception.”24  

 

Psykologiprofessorn Everett L. Worthington JR. anser även han att kunskapen om förlåtelse 

och försoning växer men att man  bör inse att man är på försöksstadiet vad gäller applicering 

på verkligheten.25 I takt med växande konflikter, både mellan individer och  samfund, blir det 

viktigare och viktigare att förstå den dynamik som omger detta nya område. Disciplinen till-

drar sig intresse från psykologi, teologi, filosofi, juridik och inte minst medling.26   

Försoning beskrivs som en individuell process vilken inte kan uppstå på kommando eller för-

väntas.27 Man kan uppställa mer eller mindre goda förutsättningar för att försoning skall 

komma till stånd men i slutändan hänger det på individens fria vilja. Vindelöv pekar på tre 

kriterier som hon anser är nödvändiga i en försoningsprocess: 

 

1. Betydelsen av det inträffade. 

2. Vilja av att lära av historien. 

3. Återupprättelse av värdighet både hos offer och förövare.28 

 

                                                 
24 Lederach, Forgiveness and reconciliation, Helmick, Petersen. “red.” s 183.   
25 Worthington JR. Forgiveness and reconciliation, Helmick, Petersen. “red.” s 181. 
26 Vindelöv, a.a. s 18. 
27Ett resonemang som även Hicks för i Forgiveness and reconciliation, Helmick, Petersen. ”red.” s 145  
28 Vindelöv, s 18. 
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Worthington JR. tar i sin förklaring av förlåtelse upp en annan parameter, nämligen oförson-

lighet. Oförsoning är ett kallt känslomässigt komplex bestående av bitterhet, fientlighet, hat, 

rädsla och överbliven ilska. Dessa känslor i sig ligger som hinder för att folk ska försöka re-

ducera oförsonlighet.  

 

Han menar att ett övergrepp sker och uppfattas som en mix av skada och kränkning. Om 

övergreppet uppfattas som en skada svarar personen med en känsla av rädsla men om över-

greppet uppfattas som en kränkning reagerar personen med ilska. Ilska och rädsla efter ett 

övergrepp är inte oförsonlighet i sig, det är naturligt. Oförsonligheten inträffar när folk grubb-

lar över det inträffade övergreppet, sina reaktioner, förövarens motiv, konsekvenserna och  

möjliga åtgärder. Då uppstår det känslomässigt komplex bestående av bitterhet, fientlighet, 

hat, rädsla och överbliven ilska. Människan gillar inte att känna oförsonlighet. Ilska och 

hämndlystnad kan ge energi men folk försöker generellt göra sig av med oförsonligheten så 

fort som möjligt. Om det är möjligt undviks oförsonligheten helt genom förlåtelse (eller på 

andra sätt, se nedan) innan grubblerierna tar fart. Förlåtelsen är när starka positiva känslor (ex. 

empati, kärlek, medkänsla) tar överhand över den kalla känslan av oförsonlighet på så sätt att 

den kalla känslan blir innesluten och överväldigad av de positiva känslorna. Ersättning av 

ilska och rädsla genom de positiva känslorna är förlåtelse. Med känslor menar han här - förut-

om vardagsbegreppet känsla - tankar, minnen, associeringar, neurokemi, hjärnkonstruktioner, 

hormoner i blodomloppet, känslan i maggropen (”gutfeeling”, se Goleman ovan.), muskulära 

och känslomässiga uttryck.29 Enligt honom är förlåtelse inte enbart vad folk gör för att reduce-

ra oförsonlighet utan förlåtelsen bygger även upp ”good will” medan reducering av oförson-

lighet är inställd på att endast reducera ”ill will”.30  

 

Damasio beskriver det på så sätt att man åtminstone har två typer av känslomässiga upplevel-

ser. 

 

1. De visuella systemen aktiveras genom en verklig upplevelse/händelse och observatio-

ner eller genom visuellt bildspråk. Dessa kallar han för de universella känslorna såsom 

glädje, sorg, fruktan, vrede, förvåning och avsky. 

 

                                                 
29 Worthington JR, Forgiveness and reconciliation, Helmick, Petersen. “red.” s 162 ff. 
30 Worthington JR, Forgiveness and reconciliation, Helmick, Petersen. “red.” s 181. 
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2. Den andra typen inträffar när man har ”som-om” upplevelser. Det är som om den upp-

levs som den riktiga känslan/händelsen. Dessa kallar han sociala känslor såsom svart-

sjuka, förlägenhet, skuld och stolthet. 

 

Båda typerna ”triggar” igång samma respons, alla neurala och kroppsliga omlopp aktiveras, 

men den andra typen är resonerande, kognitiv och verbal. Där sätter övertygelser, resonemang 

eller logik igång samma respons men med mindre intensitet. Uppenbarligen blir det en tävling 

inom kroppen när man upplever ”bra” känslor (empati, kärlek) medan man rekonstruerar eller 

kommer ihåg ett övergrepp. Detta då övergreppet i sig stimulerar känslan av oförsoning och 

känslor är förkroppsligade upplevelser. Om man då förstärker de ”dåliga” känslorna förstärker 

man bara det inträffade och bygger på oförsonligheten. Om en person minns övergreppet - 

men har tankar, minnen, associeringar, neurokemi, hjärnkonstruktioner, hormoner i blodom-

loppet, känslan i maggropen, ansiktes, kroppsmuskulatur och känslomässigt uttryck som är 

förknippade med positiva känslor som empati och kärlek - är sannolikheten att personen 

kommer till slutsatsen att han eller hon har förlåtit förövaren. En person kan inte uppleva två 

helt skilda känslomässiga tillstånd i kroppen samtidigt. Ett tillstånd kommer att dominera. 

Man fäster sig vid det stimuli som associeras med det ihågkomna övergreppet.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Worthington JR, Forgiveness and reconciliation, Helmick, Petersen. “red.” S 162 ff. Damasio, Känslan av att 
leva s 68 ff., Damasio, Descartes misstag s 188 ff. 
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7. Medling vid brott. 

 

1974 i Ontario, Canada startade Dave Worth Victim Offender Reconciliation Program 

(VORP) eller på svenska – försoningsprogram för offer och förövare. Alldeles i början hade 

rörelsen inte ett uttalat namn utan det växte fram så småningom. Detta anses vara det första 

program som gav brottsoffer och (dömda) förövare en chans att mötas ansikte mot ansikte. 

Även i dessa program pratar man, precis som Nils Christie, om hur staten stulit individens rätt 

till konflikter. Istället för att lägga fokus  på psykologisk och materiell upprättelse så lägger 

staten fokus på den retributiva varianten av rättvisa (se ovan). 32 Detta är den äldsta, mest do-

kumenterade och mest empiriskt belagda formen av reparativ rättvisa.33 Den spreds även till 

USA och så småningom hela världen. Programmet har genomgått ändringar vad gäller namn 

och tillvägagångssätt sedan starten men kärnan har förblivit densamma. Idag kallas de flesta 

VORP-program för Victim Offender Sensitive Dialoug programs (VOSD) eller Victim Of-

fender Mediation programs (VOM). Även i Canada var det ungdomar det hela startade med. 

För närvarande finnas det mer än 300 program (oavsett namn) i USA och minst 1100 i resten 

av världen. Processen är ganska lika i alla programmen med tränade medlare som tar kontakt 

med offret och förövaren och ger dem en inbjudan till att delta. Som nämnts tidigare så är 

deltagande frivilligt. Om parterna visar intresse så fortgår minst ett förberedande möte (en och 

en) där man går igenom bådas erfarenheter av händelsen, rädslor, förväntningar och hur mötet 

kommer att gå till. Dessa möten kan ibland dra ut över tiden beroende på hur allvarligt brottet 

är, ibland pratas det om år av förberedelser (se nedan).34 Efter detta, om det känns bra för 

båda parterna, så möts de och delar med sig av sin syn på det inträffade och övergår sedan till 

att diskutera återupprättelse och lösningar. Ofta är familjemedlemmar eller andra medla-

re/stödpersoner närvarande vid mötet. Vissa program fortsätter kontakten för uppföljning av 

den eventuella överenskommelsen om gottgörelse, som ibland blir utfallet av mötet. Men det-

ta avtal skall ses som ett lycklig utfall, inte som mål för mötet. Med detta menar företrädarna 

att programmen är dialogdrivna snarare än överenskommelsedrivna.35 För att visa på vilken 

tyngd reparativ rättvisa (och VOM) börjar få i USA kan nämnas att det Amerikanska Advo-

katsamfundet, The Bar Association, sedan 1994 stödjer användandet av VOM i brottsmål. 

Man har tidigare varit kritisk till detta trots att man uppmuntrat medling och andra former av 

                                                 
32 Peachey, A restorative justice reader, Johnstone. “red.” s 178 ff. 
33 Inte vorp specifikt utan hela fenomenet med medlade möten mellan offer och förövare. 
34 Umbreit, Facing violence-The path of restorative justice and dialogue s 11,48. 
35 The Restorative justice and mediation collection video 1-6. 
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alternativ konfliktlösning i civilrättsliga mål. Man inte bara rekommenderar det i hela landet 

utan man har även dragit upp riktlinjer för dess användande och utveckling. I början var det 

främst ungdomsbrott, lättare överfallsbrott och egendomsbrott (inbrott) som togs upp vid 

medlingsmöten rörande brott. Då i början ifrågasattes det om offret ens skulle vilja träffa för-

övaren men idag vet man att så många som 60-70 % av offren, som fått möjligheten att delta i 

vorp-liknande program, tagit den möjligheten. 91 % av tillfrågade invånare i Minnesota tyckte 

att vorp-liknande program skulle finnas tillgängliga för framtida offer i staten. 84 % av de 

tillfrågade invånarna, av vilka många själv var offer;  indikerade att de skulle kunna tänka sig 

att delta i vorp-liknande program om de råkade ut för egendomsbrott.  

 

Till en början ansågs programmen vara ”offer-drivna” men i takt med en önskan att applicera 

dessa på även grövre typer av brott har fokus nu övergått till att vara mer ”förövar-drivna”. En 

del offer som var omedvetna om programmens existens uttryckte helt enkelt en önskan att få 

vara mer delaktiga i processen. I andra fall tryckte offer för allvarligare brott på hos program 

för att dessa skulle ta upp även grövre brott. Det har över de senaste decenniet blivit ett väx-

ande antal offer för grövre brott som frågat efter en möjlighet att få träffa förövaren för att 

förklara vilka följder brottet fått på deras liv och få svar på frågor de burit på så de kan gå 

vidare med sina liv. Ofta har dessa förfrågningar kommit flera år efter själva händelsen. Så nu 

ger ett litet men växande antal program, möjlighet till möten mellan förövare och offer för 

grövre brott i USA. Dessa genomförs av väldigt erfarna medlare som fått avancerad träning i 

att jobba med allvarligt våld. 

 

Texas blev efter många år, 1993, den första stat i USA att genomföra ett program i hela staten 

där offer (eller anhöriga till offer) och förövare som varit inblandade i grövre brott får en möj-

lighet att träffas. Till skillnad mot mindre våldsamma brott och egendomsbrott kräver grövre 

brott ett mer avancerat tillvägagångssätt. Man måste ha längre förberedelse tider för medlaren 

(6-18 månader), fler separata möten med offer/förövare, klargöra skillnad mellan med-

ling/dialog och terapi, prata mycket om känslornas roll och hur man pratar om dessa och en 

extrem förmåga av ickedömande hos medlaren. 36  

 

 

                                                 
36 Här kommer känslorna åter in i bilden som nämnts tidigare ( se Damasio). 
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Istället för att fokusera på medlings/förhandlings kunskaper så måste man lära sig mer om 

empati och förståelse för den känslomässiga resa offret och förövaren genomgår/genomgått. 

Man måste lära sig hur man får till stånd en ärlig och öppen dialog mellan människorna som 

har erfarenhet av allvarliga våldsdåd samt förstå hur man kan hjälpa dessa människor att få en 

möjlighet till avslut och läkning genom processen. Även ett utökat samarbete med psykotera-

peuter och användande och förståelse av nya tekniska resurser, både för träning och använ-

dande, nämns. VORP, VOM och liknande program har alla den gemensamma nämnaren att 

de kan beskrivas som ”humanistiska”. De representerar ett mer dialogdrivet snarare än ett 

överenskommelsedrivet närmande till konflikter. De har alla fokus på de enskilda förmötena 

och en mer rak typ av dialog, där medlaren förberett parterna så de för dialogen framåt själva. 

  

Medlarens fokus är att skapa en avslappnad atmosfär för själva mötet men ofta leder dessa 

möten fram till en skriftlig överenskommelse trots att detta ej skall ses som ett mål. Humanis-

tisk medling är en specifik del av en bredare teori om transformativ medling. Den är mer 

grundad på helande och fredsmäkling än problemlösning. Berättandet och lyssnandet på var-

andras berättelser, möjligheten att ha en direkt dialog, vikten av att hedra tystnaden och den 

inneboende visheten och styrkan hos deltagarna är alla centrala parametrar i humanistisk med-

ling. Humanistisk medling är speciellt viktigt när man arbetar med grövre våldsbrott. Offer, 

anhöriga och förövare pratar ofta om sitt deltagande i medlade dialogmöten som väldigt starka 

upplevelser som hjälpt dem mycket i deras läkningsprocess.  

 

Föräldrar till mördade barn berättar om sin känsla av lättnad när de mött förövaren, fått dela 

med sig av sin smärta, dela gärningspersonens smärta och fått rekonstruera vad som egentli-

gen hände och varför.  Som en mor till en mördad son utryckte det, ”Jag behövde bara att han 

skulle se smärtan han orsakat i mitt liv och få reda på varför han skjutit.” Eller som en doktor 

vars syster blivit ihjälkörd av en rattfyllerist och som först var väldigt skeptisk till mötet sa, 

”Jag kunde inte börja läka förrän jag släppt mitt hat...efter medlingen kände jag en stor lätt-

nad...jag var nu redo för livets glädjeämnen igen.”37 38 

 

 

                                                 
37 Dessa citat är hämtade från riktiga fall med Mark S Umbreit som medlare eller konsult. 
38 Umbreit, Facing violence-The path of restorative justice and dialogue s 9 -19. 
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8. Sannings och försonings kommittén. 

 

”Reconciliation is not about being cozy; it is not about pretending that things were other than 

they were. Reconciliation based on falsehood, on not facing up to reality, is not true recon-

ciliation and will not last.” 

-Desmond Tutu 

 

Ett exempel på reparativ rättvisa och förlåtelse i praktiken är Truth and Reconciliation Com-

mittee (TRC) eller Sannings och försoningsskomitten som bildades 199539. Detta efter att 

Sydafrika fått en interimsförfattning där möjligheten till kommittén gavs sedan Nelson Man-

dela valts till landets president 1994. Man ville skapa en fredlig övergång från apartheid till 

demokrati. TRC skulle behandla övergrepp på mänskliga rättigheter oavsett om det var mot-

ståndare eller anhängare av apartheid som begått dem. Själva lagen, lag om främjande av na-

tionell enighet och försoning, som parlamentet instiftade gav följande huvudkriterier: 

 

1. Den handling för vilken amnestin begärdes skulle ha inträffat mellan 1960 och 

1994. 

2. Handlingen måste ha varit politiskt motiverad. Förövaren var inte berättigad till 

amnesti om de dödat av personlig vinningslystnad, men de uppfyllde kraven om de 

begått handlingen på order eller på uppdrag av en politisk organisation, som den 

tidigare apartheidstaten och dess satelliter, Bantustan-hemländerna, eller en erkänd 

befrielserörelse som African National Congress (ANC) eller Pan Africanist Cong-

ress (PAC). 

3. Sökande måste avlägga full bekännelse med alla relevanta fakta rörande det brott 

för vilket amnesti söktes. 

4. Kravet på proportionalitet, dvs. att medlen stod i proportion till syftet, måste vara 

uppfyllt.40 

 

Om dessa kriterier uppfylldes skulle amnesti beviljas. Offren kunde ej lägga in veto men dock 

bestrida ansökningen om amnesti om de ansåg att kriterierna ej var uppfyllda.  

                                                 
39 Vindelöv,  Retfaerd nr. 93, 24. 2001 s 19 not 4. 
40 Tutu, Ingen framtid utan förlåtelse s 50 ff. 
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Att man utelämnat kriteriet ånger var ett medvetet beslut, då man ansåg att om förövaren var 

tvungen att visa ånger skulle denne svalla över i sin vilja att göra så, vilket i sin tur leder till 

att ingen skulle tro denne. Om förövaren å andra sidan varit strikt o formell skulle ingen trott 

att denne var ångerfull utan bara okänslig och kall.  Den amnestisökande skulle förlora hur-

somhelst. 

 

Nu blev det så att de flesta sökande bad om förlåtelse och visade ånger. Om denna ånger var 

äkta går att diskutera, men de hade ej detta hängande över sig som ett krav för amnesti. 

För att illustrera vilka grymheter det rörde sig om i Sydafrika skall här citeras följande utdrag 

från Dirk Coetzee ansökan om amnesti. Coetzee var f.d. chef för dödsskvadronernas högkvar-

ter, det s.k. Vlakplaas.41 Detta för att visa på att det rör sig om allvarliga brott mot mänsklig-

heten men att man ändå valt en alternativ väg mot förlåtelse och försoning än den retributiva 

vägen. Något som kritiker gärna tar upp är just att denna alternativa rättvisa bara går att till-

lämpa på mindre brott och förseelser.  

 

”Sizwe Kondile fick droppar i ett glass han drack… Skälet till att han fick knock-out-droppar 

var att knappast någon sansad kille skulle ha modet… att bara… se en normal… nykter per-

son i ögonen och skjuta honom på nära håll i huvudet. En av major Archie Flemingtons 

män… tog en makarovpistol med ljuddämpare och medan… herr Kondile låg på rygg, sköt 

honom i huvudet. Han ryckte till lite, och det var allt… De fyra poliserna med underofficers 

rang… tog honom i armar och ben, la honom på ett bål av däck och ved, hällde på bensin och 

satte eld…. Medan det hände söp vi och hade till och med ett braai [grillfest] vid bålet…42 

 

När man läst saker som detta är det väldigt svårt att förstå hur man kan förlåta och att TRC 

fungerat. Tutu ställer upp vissa frågor rörande amnestin som om amnesti uppmuntrar straffri-

het? Blir det inte amnesti på bekostnad av rättvisan?  Kommer inte missdådarna undan oskad-

da? Om brotten rört sig om bortförande, mord, tortyr eller allvarlig misshandel krävde lagen 

att ansökan skulle behandlas i ett offentligt förhör om det sannolikt ledde till en felaktig dom 

vid de tillfällen vittnen ej vågat ställa upp på en öppen session. Nästan alla ansökningar har 

granskats i tv. Offentligheten innebar en förödmjukelse och alla fick se vilka de tidigare så, 

ofta, respektabla medborgarna egentligen var och i många fall var även deras egna familjer 

helt ovetande. Så på sätt och viss var även det ett straff.  

                                                 
41 Tutu, Ingen framtid utan förlåtelse s 56 ff. 
42 Tutu, Ingen framtid utan förlåtelse s 137 f. 
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Vad gäller uppmuntran av straffrihet så stämmer inte det heller enligt Tutu. Amnesti bevilja-

des bara de som erkände sitt brott och tog ansvar för vad de gjort. Processen uppmuntrade 

snarare till rättsligt ansvar och bidrog till en nya respekt för mänskliga rättigheter.  

 

Man ska dock ta i beaktande att detta är en tillfällig lösning och att amnestin är begränsad. Inte 

desto mindre så lyckades man genomföra en fredlig övergång till demokrati men kanske till ett 

högt pris. Offren miste sin rätt till skadestånd då förövaren beviljats amnesti. Dock fick de veta 

sanningen och den hjälper förhoppningsvis mer i bearbetningen av det hemska som inträffat än 

pengar och straffade förövare. Det som talade sitt tydligaste språk huruvida folket var nöjt eller 

ej, var det val som hölls efter att kommissionens arbete var klart, där samma människor som 

instiftade TRC omvaldes efter en jordskredsseger. 43 Men tvivlet finns där, eller som Olle 

Svenning skriver: ” ANC-regeringen lägger sig inte i rättsväsendet och tror ännu på förso-

ningsprocessen. En vacker tanke, så främmande i vår del av världen. Bush förordar dödsstraff 

för Saddam Hussein. de Klerk, länge den mordiska apartheidstatens beskyddare, fick Nobels 

fredspris.” 44 Något att fundera på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Tutu, Ingen framtid utan förlåtelse s 55 ff. 
44 Svenning, Ledarsidan Aftonbladet 17 januari 2004. 
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9. Medling och rättssystemet. 

 

Medling mellan förövare och brottsoffer har sedan början av 1980-talet, och framför allt un-

der 1990-talet, fått allt större spridning runt om i världen. Idén om medling växte fram i USA 

och kanske främst i Kanada under andra hälften av 70-talet och spreds därefter till en rad län-

der.  

I USA finns över 300 program med medling med anledning av brott. Ofta anordnas medling-

en när påföljden skall bestämmas. I vissa lindrigare fall fungerar medlingen som ett alternativ 

till den ordinarie rättsprocessen. Medlingsverksamhet bedrivs (i USA) inom kyrkan, inom 

lokalt anknutna privata organisationer som på olika sätt samarbetar med rättsväsendet, inom 

motsvarigheten till vår frivård och vid särskilda konfliktlösningscentrum. Andra länder som 

använder medling som metod är bl a Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Österrike. 

Även Norge och Finland har använt medling en längre tid.45  I Sverige startades den första 

medlingsverksamheten 1987 i Hudiksvall.46 

 

Medling med anledning av brott varierar från land till land. Vissa länder använder medling 

som ett alternativ till den sedvanliga rättsprocessen. I andra länder utgör medlingen ett kom-

plement. Vidare kan det huvudsakliga syftet med medlingen vara olika. Verksamheten kan 

vara inriktad främst på förövaren eller på brottsoffren. I många fall har verksamheten initie-

rats på grund av att man har velat ha alternativa åtgärder för ungdomsbrottslingar, så och i 

Sverige. På senare år har flera internationella organisationer som arbetar med medling och 

andra närliggande frågor bildats. Bland annat European Forum for Victim-Offender Media-

tion and Restorative Justice (VOMA). Även Förenta Nationerna har sina rekommendationer, 

”Basics Principles on the Use of Restorative Justice”. Deras rekommendationer rörande med-

ling påminner i stor utsträckning om Europarådets rekommendationer.47 Europarådets minis-

terkommitté antog 1999 en rekommendation, No. R (99) 19, om medling i brottmål. Man no-

terar utvecklingen av användningen av medling i brottmål i medlemsstaterna som en flexibel, 

omfattande och problemlösande möjlighet samt ett komplement eller alternativ till det tradi-

tionella rättsliga förfarandet. Rådet beaktar vidare behovet av att öka aktivt personligt delta-

gande i brottmål för brottsoffret, förövaren och andra som kan ha påverkats av brottet liksom 

engagemang från lokalsamhället. Det sägs också att brottsoffret skall få en starkare roll vid 

                                                 
45 Brottsförebyggande rådet (Brå) -rapport 2000:8 s 11, Proposition  2001/02:126 s 20.  
46 Proposition 2001/02:126 s 12. 
47 Proposition 2001/02:126 s 16. 
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medlingsförfarandet och att förövares känsla av ansvar och möjlighet till gottgörelse skall 

tillgodoses, vilket kan främja deras återanpassning och rehabilitering.48 I Sverige verkar man 

ha följt rekommendationen då man utformat Lag (2002:445) om Medling med anledning av 

Brott som trädde i kraft i juli 2002.49 

 

I samtliga nordiska länder (utom Island) förekommer medling vid brott. Norge och Finland 

tillhör de länder som har längst erfarenhet av medling.  I Danmark pågår sedan 1995 liknande 

försöksverksamhet som i Sverige. I Norge är medlingsverksamheten fullständigt integrerad i 

rättsväsendet som en särskild sanktion. I Finland kan medling ersätta rättegång i vissa ären-

den, framför allt vid lindrigare brott och ungdomsbrott. När avtalet från medlingen uppfyllts, 

avbryts den juridiska processen. I Österrike är medling ett alternativ till domstolsbehandling 

och det är åklagaren som avgör om parterna ska erbjudas medling som ett alternativ till rätts-

lig prövning. I Frankrike är medlingsverksamheten, som riktar sig till vuxna förövare och de-

ras brottsoffer, organiserad av det franska nationella institutet L´Institut National d´Aide aux 

Victimes et de Médiation, INAVEM, vars huvudsakliga syfte är att verka för att stärka brotts-

offers rättigheter. Även i Frankrike regleras medlingen av lagstiftning. 

 

Tyskland och Belgien har en i lag reglerad medlingsverksamhet som används i första hand av 

åklagare som ett alternativ till domstolsförhandlingar. Flera östeuropeiska länder har visat 

stort intresse för att införa medling inom sina rättssystem, vilket redan skett i t.ex. Polen.50  

Nya Zeeland har gått så långt att de gjort reparativ rättvisa till nav i hela sitt system för ung-

domsbrottslingar.51 Medling förekommer i Sverige inom flera områden som exempelvis fa-

miljerätt, arbetstvister och med anledning av brott. Trots att vi började med medlingsverk-

samhet redan 1987 så har vi inte fått en riktig integrering i rättsystemet förrän juli 2002 då den 

nya lagen om Medling med anledning av Brott (2002:445) trädde i kraft. Det som hände 1987 

var att en polis i Hudiksvall såg möjligheten som fanns att sammanföra ungdomar, som begått 

brott, med offren för brotten. Han började genomföra medlingar utan att ha någon anknytning 

till den debatt som fördes på politisk nivå eller till forskning på området. På många sätt över-

ensstämmer den svenska utvecklingen här med den internationella.  

                                                 
48 Proposition 2001/02:126 s 16. 
49 Författarens anmärkning. 
50 Brå-rapport 2000:8 s 43. 
 
51 Zehr, The little book of restorative justice s 4. 
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En gemensam tendens är just att medling, för ungdomar i de flesta fall, startar som en praktik 

som sen uppmärksammas och diskuteras av forskare på ett teoretiskt plan. Idéerna fångas då 

upp av politiker och ses som ett nytt alternativ till den etablerade rättsliga hanteringen av vissa 

brott. De flesta politiska läger tilltalas av medling på grund av dess många syften. 52  

  

Efter olika utredningar och försöksverksamheter under 90-talet beslutade53 regeringen 1998 

att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och analysera frågan om medlingens 

roll i rättssystemet. Till utredare utsågs hovrättslagmannen Staffan Levén. Utredningen, som 

antog namnet Utredningen om medling vid ungdomsbrott, avlämnade i november 2000 sitt 

betänkande i form av SOU 2000:105 - Medling vid ungdomsbrott.54 Detta betänkande utmyn-

nade sen i den lag som började gälla i juli 2002. 

 

”Lagen har karaktär av ramlag för medlingsverksamhet som anordnas i kommunal eller 

statlig regi. Syftet med regleringen är främst att tillgodose kraven på rättssäkerhet när 

medling med anledning av brott anordnas av stat eller kommun. Med medling avses i 

lagen att en förövare och ett brottsoffer möts inför en opartisk medlare med anledning av 

ett brott för att tala om brottet.”55  

 

Det startade som en verksamhet för unga lagöverträdare men blev i och med lagstiftningen de 

facto en ramlag för alla åldrar. Lagen tar ej upp medlingens ställning i den rättsliga processen 

och hur medlingsverksamheten skall organiseras. Här föreslår regeringen ytterligare utredning 

på området då man anser att det ännu inte finns ett tillräckligt kunskapsunderlag för att göra 

detta. En annan orsak som nämns i propositionen är att medlingsinstrumentet är under upp-

byggnad i Sverige och en allt för tydlig reglering skulle hämma utvecklingen. Medling är fri-

villigt. Enligt regeringen bör man kräva att brottet är polisanmält för att det skall vara aktuellt 

med medling. Det är viktigt att skuldfrågan är i det närmaste klarlagd vid medlingsmötet. Skä-

let till detta är att syftet med medling är att förövare och brottsoffer skall tala med varandra 

med anledning av ett brott.56 Om förövaren inte erkänt gärningen eller delaktighet i denna 

finns risken att medlingsmötet kan få karaktären av en rättegång, vilket självfallet inte är av-

sikten. Inte heller får mötet leda till att förövaren försöker förmå brottsoffret att ta tillbaka 

                                                 
52 Brå-rapport 2000:8 s 12. 
53 Brå-rapport 2000:8 s 12 och Proposition  2001/02:126. 
54 Proposition 2001/02:126 s 9. 
55 Proposition  2001/02:126 s 1. 
56 I lagens 9:e paragraf ges offret en lagstiftad möjlighet att få en ursäkt. 
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sina uppgifter eller sin anmälan. Detta är särskilt viktigt när medlingsmötet äger rum innan 

förundersökningen är avslutad, men också när mötet äger rum innan det finns en lagakraft-

vunnen dom. Vidare kan de angivna syftena med medling inte uppnås om inte skuldfrågan är i 

det närmaste klarlagd. 

 

”Förövaren kan svårligen ha förståelse för brottets konsekvenser om han inte ens erkän-

ner att han gjort det som anmälan avser och brottsoffret kan inte bearbeta sina upplevel-

ser om förövaren förnekar händelsen. Av detta skäl är det viktigt att förövaren erkänner 

gärningen eller i vart fall delaktighet i denna, även i de fall medlingsmötet äger rum ef-

ter huvudförhandling eller lagakraftvunnen dom.”57 
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10. Diskussion   
 

Problemet idag är hur man skall få reparativ rättvisa att fungera med eller inom de idag existe-

rande systemen. Att helt ersätta dagens rättssystem är inte troligt och ej heller önskvärt. 

Inte heller är det önskvärt att se reparativ rättvisa och dess olika former som endast alternativ 

teknik som man kan använda för att få ner antalet domstolsförhandlingar, minska återfalls-

brottsligheten och på det stora hela användas som en kostnadsbesparande åtgärd inom krimi-

nalvården. Detta är ett intryck man lätt kan få när man läser litteratur och artiklar. Reparativ 

rättvisa som används på det sättet missar sitt mål och blir inte mer än just en kortsiktig och 

kostnadsbesparande åtgärd. Inte heller får denna syn på reparativ rättvisa, som teknik, använ-

das för att effektivare nå det retributiva systemets mål. Reparativ rättvisa har en lång historia 

men är i sin form idag ganska ny, det behövs tid för den att utvecklas mer och anpassas till 

dags dato. Vilket för övrigt det retributiva systemet också behöver. 

 

Reparativ rättvisa ger oss ett nytt sätt att tänka och se på brott och straff, samt införlivar käns-

lor, försoning och en chans till läkande i processen. Man ser både offer och förövare, sam-

manslutningar på både makro - och mikronivå dvs. man försöker få ner perspektivet på per-

sonnivå utan att för den skull glömma att det är angeläget för samhället i stort. 

Det sägs att VOM och humanistisk medling skall vara dialogdriven snarare än inriktad på en 

överenskommelse, mer inriktad på fred och försoning än problemlösning. Överenskommelser 

är snarare ett lyckligt utfall. Det tycks mig som konstigt då jag läser författares och praktikers 

egna skrifter och ser instruktionsvideos på området att de nästan direkt från start trycker på att 

slutresultatet skall utmynna i en överenskommelse. Att författarna och praktikerna själva be-

rättar att exempelvis 87 % av medlingarna i en undersökning slutade i skrivna överenskom-

melser understryker detta än mer. En hög siffra om det bara skulle vara ”ett lyckligt utfall”. 

Samtidigt skulle det vara ett plus om man med dialogdriven menar att dialogen drivs framåt 

mer av deltagarna än av medlaren, men det mesta tyder på att det inte är det man utan snarare 

att fokus ligger mer på dialogen överhuvudtaget och att detta skall vara det viktiga för att 

släppa fram känslor och få ett avslut. 

 

 

                                                                                                                                                         
57 Proposition 2001/02:126 s 42 f. 
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Detta är förvisso viktigt men i fall som inte gått till domstol eller blivit dömda där (vilket är 

olyckligt då frivillighetsmomentet försvinner) och man skall försöka nå en överenskommelse, 

känns det inte riktigt ärligt och säga att de är endast dialogdrivna och mer inriktade på just 

detta. Vad händer till exempel om man inte kommer överens? Det hela blir avgjort i domstol. 

Det säger sig självt att man mer eller mindre måste inrikta sig på att komma fram till någon 

sorts lösning i dessa fall. I fall där förövaren redan sitter i fängelse är det å andra sidan lättare 

att prata om dialogdrivna möten där själva överenskommelsen är sekundär redan från början. 

Men detta är mycket semantik och innebär ändock i slutändan att man får både en överens-

kommelse samt förhoppningsvis en rakare och öppnare dialog med försoning och läkning och 

en mer mänsklig och känslomässig dialog snarare än ett ”affärsmöte”. Så i detta avseende är 

medlingen i alla fall mer humanistisk. 

 

Det känns som att detta är ett återkommande fenomen med olika tolkningar och epitet på fe-

nomen som egentligen är ganska lika om man skrapar lite på ytan. Exempelvis hur den ena 

sida i debatten inte ville kalla det för ”försoningsprogram” i början för att det antydde att offer 

och förövare skulle ha en relation sedan tidigare. Detta var inte önskvärt, man kan då fråga 

sig: får inte dessa två en slags relation i och med det inträffade som binder ihop dem vare sig 

offret vill eller ej? Som det står i I Ching ”Hatet är nämligen en form av deltagande och det 

förbinder en med det hatade föremålet”58. Hat är inte den enda känsla som blir inblandad i och 

med övergreppet men är den naturliga känsla som kommer först och det belyser relationen 

bra. Sen kan man fortsätta att fråga sig huruvida man måste ha, eller ha haft, en relation för att 

kunna försonas. Det beror helt på hur man tolkar begreppet försonas. Men med tanke på att 

det handlar om USA antar jag att man från försvarets håll inte vill antyda något som kan ha 

med skuld att göra innan domstolen sagt sitt. Detta kanske är/har varit nödvändigt för utveck-

lingen av reparativ rättvisa. I litteraturen nämns undersökningar och fallstudier där det som 

står högst upp på både offrets och förövarens lista är att få en ursäkt eller be om ursäkt - få 

förklara sig eller få en förklaring varför det blev som det blev. Undersökningar visar även att 

det är detta som de flesta varit mest nöjda med efter genomförda möten och förberedelser. 

Detta är något som det traditionella rättsväsendet totalt saknar, vilket även det kommer fram i 

undersökningar och fallstudier59  

 

                                                 
58 I Ching- Förvandlingarnas bok 1998. 
59 Umbreit 2003.  
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Fokus börjar så smått flyttas till offrets fördel i debatten men ganska länge har fokus legat på 

gärningspersonen och det förvånar mig att det tagit så pass lång tid. Vilka omständigheter som 

än leder fram till gärningen så har förövaren ett val, medan offret inte har det. Det är en hård-

dragen slutsats men ändock det ligger en poäng i den. Att det då varit mer fokus på att återin-

tegrera gärningspersonen i samhället, på bekostnad av offret, är för mig svårförståeligt. Gär-

ningspersonerna skall få en chans till rehabilitering, det är inte det jag opponerar mej emot, 

men att det skulle ha uteslutit offret från hela processen visar på bristande balans. Men i och 

med dessa nya former av reparativ rättvisa verkar balansen rätta till sig och vi ser båda parter-

na i det tragiska efterspel som följer på ett brott. Det återstår fortfarande mycket att göra innan 

man kan övertyga det existerande retributiva systemet om fördelen med en samverkan och att 

denna samverkan är av godo, annat än genom att bara var kostnadseffektiv och hjälpa straff-

systemet att utmäta straff på ett bättre sätt. Ytterligare en sak som bör tillföras inom reparativ 

rättvisa (och inom den retributiva) är en bättre uppföljning av varje fall än den som idag ver-

kar finnas, om man verkligen skall kunna komma någon vart. Enkäter och undersökningar 

behövs för att få fram statistik och se utfall, det behövs vidare kvalitativa studier av hermene-

utisk karaktär samt redovisningar av hur olika överenskommelser utfallit.  
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